
ِحْيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
 

أَِطيعُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا  َ ُسولَ  َوأَِطيعُوا ّللاَّ  ِمْنُكمْ  اْْلَْمرِ  َوأُوِلي الرَّ
 (59)النساء:

 

جيش رجال الطريقة النقشبندية يهنئ فيه  عن صادر (811) رقم بيان

 (هللا حفظه) سعود آل العزيز عبد بن بن سلمان محمد حضرة سمو اْلمير

 (حفظه هللا ورعاه) الشريفين الحرمين خادم حضرة لعهد مبايعته وليا بمناسبة
 

ِ َوَعلَى آِلِه َوَصْحبِ  ي  ِ اْلم ِ ٍد النَّبِي  ِ الَعالَِمْيَن والصَّالةُ والسَّالُم َعلَى سي ِِدنَا ُمَحمَّ ِه َوالتَّابِِعْيَن الَحْمُد هللِ َرب 

يِن وَمْن   وبعد:ت بَِعُهْم بِِإْحَساٍن إلَى يوِم الد ِ

 آل العزيز عبد بن سلمان بن محمداْلمير خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهد إلى/ حضرة 

 )حفظه هللا(. سعود

 قِياَدِة َجْيِش ِرَجاِل الطَِّرْيقَِة النَّْقَشبَْنِديَّةِ من/ 

آل جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز الشريفين حرمين الحضرة خادم وليا لعهد بمناسبة مبايعتكم 

ووزير الدفاع في المملكة نائب رئيس مجلس الوزراء لمنصب  )حفظه هللا ورعاه( وتقلدكمسعود 

صاحب السمو لجناب  العربية السعودية الشقيقة واستمراركم فيما كلفتم به من مهام أخرى، نتقدم

بهذه نيات تمآل سعود بأحر التهاني وأصدق ال العزيز عبد بن محمد بن سلمانالملكي اْلمير 

 الشقيقة السعودية العربية المملكةن يعينه ويوفقه لخدمة أتعالى ين المولى سائلالمناسبة السعيدة 

 جاللة خادم الحرمين الشريفينلحضرة تحت ظل القيادة الحكيمة  اوازدهاره اسهام في رقيهواإل

الشقيقة،  ملك المملكة العربية السعوديةظه هللا ورعاه( )حفالعزيز آل سعود  الملك سلمان بن عبد

 مشاعرها وتعظيم حرماتها عن والذود المقدسة البقاع خدمة جاللة الملك في وأن يشد بكم أزر

العادلة بمواجهة تخرصات وأطماع  قضاياها ونصرة العربية واإلسالمية ووحدتها اْلمة شمل وجمع

ع مخالبها وكبح جماحها وعنجهيتها وإنهاء أطماعها في بالد إيران الدنيئة وقبرها في مهدها وقط

إخوانكم اْلماجد العرب والمسلمين، وأن يجعلكم بطانة خير رشيدة مخلصة مؤمنة جنبا إلى جنب 

 واْلمن.  موفور الصحة والعافية كموأن يديم على سمو، أصحاب السمو الملكي اْلمراء اْلجالء
 

ِ َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوالتَّابِِعْيَن وَمْن ت بِعَُهْم بِِإْحَساٍن إلَى والصَّالةُ والسَّالُم َعلَى سي ِ  ي  ِ اْلم ِ ٍد النَّبِي  ِدنَا ُمَحمَّ

ِ العالَمينَ   يوِم الدْيِن والَحمُد هللِ رب 

 

 قيادةُ   
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